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O Teatro na Escola, se usado em sua potência, é 
capaz de promover reflexões e, por conseguinte, gerar 
grandes transformações pessoais e coletivas, tanto 
para educandos quanto para professores. Com este 
material-guia, você terá acesso a algumas ferramentas 
simples, mas bastante úteis para uma experiência teatral 
significativa dentro da Jornada Ecoviver.  
Quantas vezes nos paralisamos diante de uma folha 
em branco? Quando, na verdade, pode ser uma 
série de possibilidades que se apresentam à nossa 
frente. O processo de criação de uma obra é sempre 
o resultado de uma série de escolhas que fazemos. 
Cabem ao professor algumas escolhas importantes (o 
realizar ou não realizar o projeto, como ele será feito 
e outras variáveis), mas é muito importante que todos 
os envolvidos, em maior ou menor grau, possam fazer 
parte das escolhas que culminarão numa apresentação. 
Elas trarão engajamento ao trabalho e transformarão a 
atividade em algo extremamente prazeroso. Aqui, serão 
apresentadas algumas soluções que podem auxiliar 
alunos e professores para escolhas mais significativas. 
Lembrando que em arte, não existe “certo ou errado”, 
de modo que verdades não costumam ser absolutas.
 
Partindo do Jogo Teatral: Normalmente, o professor 
que não possui experiência teatral, escolhe um tema, 
escreve um texto, divide os personagens e coloca a 
turma para dizer aquelas palavras que fazem parte da 
história. Esta é uma alternativa possível, mas talvez não 

“Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas 
as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que 
desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor 
no palco...Se o ambiente permitir, pode-se aprender 
qualquer coisa e se o indivíduo permitir, o ambiente lhe 
ensinará tudo o que ele tem para ensinar. 

“Talento” ou “ falta de talento” tem pouco a ver com 
isso. Devemos reconsiderar o que significa “talento”.   
É muito possível que o que é chamado comportamento 
talentoso seja simplesmente uma maior capacidade 
individual para experienciar.”

              Viola Spolin - Jogos Teatrais
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Participantes de edições anteriores do Projeto Ecoviver.
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Estes elementos podem vir representados pelas 
seguintes perguntas:

A partir da investigação destas três simples questões, 
seja perguntando para os jogadores, plateia ou mesmo 
da proposição do professor, é possível realizar um 
jogo de improvisação que pode oferecer elementos 
importantes para a criação de uma história.
 
O jogo teatral também possui três essências, que 
transformam professores e alunos em parceiros de 
jogo, fazendo do processo criativo uma experiência de 
colaboração: 

• Foco ou o problema a ser solucionado: aquilo que   
 precisa ser sustentado, o ponto de concentração  
 (mostrar um personagem ou realizar uma ação  
 de limpar o chão de uma sala, por exemplo).
• Instrução: o enunciado ou aquilo que mantem o jogador  
 no foco (“Mantenha sua atenção na ação    
 de limpar a sala. Mostre isso para a plateia...”,   
 por exemplo). 
• Avaliação: a leitura do que foi jogado. É importante  
 não confundir avaliação com crítica. Avaliar, neste caso   

tão potente quanto a utilização do Jogo Teatral como 
elemento-base para a criação. O jogo proporciona 
liberdade criadora e possibilita e expressão da 
espontaneidade e intuição do sujeito. Todos nós 
sabemos jogar; é algo inerente aos seres humanos. 
Jogamos dramaticamente quando brincamos de 
faz-de-conta em nossa infância e podemos jogar 
teatralmente assistidos (auxiliados) por uma plateia. 
Para isso, basta o professor lançar mão de alguns 
recursos importantes.

Partindo, por exemplo, de três elementos fundamentais 
de qualquer estrutura narrativa, pode-se colocar um 
grupo de alunos para jogar/brincar/experimentar uma 
situação teatral.

Jogos Teatrais com grupo de professores em Paranaguá-PR.

Jogos Teatrais com grupo de professores em Taubaté-SP.

Onde estou?

Respondendo 
a esta pergunta, 

encontra-se 
o espaço em que 

a situação acontece.

Quem sou eu?

A resposta desta 
pergunta apresenta 

possíveis 
personagens para 

a cena.

O que estou fazendo?

Com esta 
resposta, entramos 

em contato com 
os elementos da 

ação cênica.
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importantes. O primeiro é: se o texto vai colaborar com 
o desenvolvimento do trabalho ou limitar os alunos à 
memorização e sua repetição mecânica. Outra questão 
a se pensar é se o grupo lida bem com as habilidades 
de leitura e escrita e se desenvolvê-la durante este 
trabalho é algo fundamental para o processo artístico-
pedagógico. E ainda, se a escrita será realizada após 
a criação coletiva ou será um elemento provocador 
da criação. Mais uma vez, todas as respostas são 
possíveis e cada realidade determina a escolha do 
método mais adequado.

O professor/educador é o responsável por juntar todas 
as peças constituintes deste mecanismo e igualmente 
dar movimento ao conjunto. É, ao mesmo tempo, 
engenheiro e piloto deste carro chamado encenação. 
Quanto mais o grupo se perceber parceiro dele, 
conseguir se sentir envolvido em cada procedimento, 
mais prazerosa e transformadora será a criação. 
Alguns procedimentos devem ser observados com 
bastante carinho e, uma boa realização dos das 
atribuições abaixo podem colaborar para um trabalho 
significativo.
 
Percepção do grupo/criação/processo: Muitas vezes, 
por conta de uma educação que abre pouco espaço 
para a criatividade, pode ser difícil para os alunos 
identificar suas próprias demandas de comunicação e 
criação. Muitas vezes, um tema que o grupo quer ou 
precisa discutir vem implícito nas entrelinhas de cenas 

 é perceber, por exemplo, se o foco do jogo foi mantido,  
 por exemplo, e que outras leituras a plateia pode fazer  
 do jogo proposto.
Utilizando estes recursos, juntamente, com os dados e 
informações colhidas no material da Jornada Ecoviver, 
já é possível iniciar a criação de um espetáculo de 
forma simples, construtiva, utilizando a colaboração 
de todos.
 
Há outras formas de começar ou outros 
pontos de partida para criar um espetáculo?

Sim, há diversas possibilidades. Tantas quantas sua 
criatividade pode imaginar. Pode-se, por exemplo, 
utilizando como base o que foi discutido e levantado 
durante a metodologia do Ecoviver, pensar num conflito 
central e depois pensar nos elementos “quem, onde 
e o quê”, dando estrutura ao problema. Outra forma 
possível é, a partir do que já foi apresentado, realizar 
um jogo de imagens ou estátuas e, observando-as, 
realizar a mesma investigação com base nas perguntas 
acima. Não há limite para a criatividade, bem como não 
existe o certo e o errado. Cada educador, observando 
as características de sua turma, realizando uma escuta 
atenta e sensível às necessidades daquele grupo e 
daquela comunidade, é capaz de determinar o melhor 
caminho a ser seguido, realizando as escolhas que 
resultarão da criação de uma peça ou cena teatral.
 
Mas é preciso escrever um texto para 
a encenação?
 
Em via de regra, não há esta obrigatoriedade. Mas a 
resposta desta pergunta deve considerar alguns fatores 
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ou eventos aparentemente diferentes. Por exemplo: se 
em cenas com temas e elementos (“quem”, “onde” e 
o “quê”) totalmente distintos, diferentes personagens 
agem violentamente uns com os outros, pode-se 
fazer a leitura de que o grupo, mesmo sem saber, 
está discutindo questões relacionas à violência. 
Cabe ao professor investigar se o assunto merece 
profundidade ou não.
 
Geração de movimento criativo/motivação: É do professor/
educador que normalmente saem as provocações que 
geram na turma o movimento em direção de criação 
de um produto. E quando se diz provocação, deve-se 
entender como tal, a capacidade de disparar reflexões, 
aguçar a curiosidade e o desejo de se construir algo. 
Uma boa forma de se gerar esses movimentos é 
através de perguntas. Não aquelas perguntas com 
respostas fechadas, geralmente “sim” ou “não”; 
também não se trata de fazer perguntas que tenham a 
resposta certa ou a errada, mas perguntas que geram 
múltiplas possibilidades de criação.
 
Por exemplo: 

”Como vocês imaginam esta história acontecendo?”

“O que o personagem “tal” descobriu de errado em 
sua vizinhança?”

“Por que ele tomou determinada atitude?”. 

Perceba que todas essas perguntas abrem um leque 
de possibilidades que podem ser utilizadas para a 
construção de uma cena.

Gestão de tempo: Uma das tarefas mais desafiadoras, 
quando se trabalha em sala de aula é equacionar todas 
as demandas pedagógicas e administrativas. Quando 
se opta por trabalhar com um projeto como o Ecoviver, 
já se considera que há um cronograma com datas de 
realização e finalização, já que normalmente num projeto 
já se considera a hipótese de um produto final. Não 
atentar-se ao tempo, não usando o relógio e o calendário 
como amigos, pode fazer com que detalhes importantes 
fiquem para a última hora, gerando insegurança nos 
alunos e, até mesmo, inviabilizando o trabalho. Dessa 
forma, é interessante fazer um cronograma do projeto, 
estabelecendo prazos que podem trazer segurança e 
tranquilidade ao trabalho. Cabe aqui também ressaltar 
a importância do planejamento da sessão de ensaio.                 
É recomendável que cada ensaio seja dividido em pelo 
menos três momentos: 

 Aquecimento e preparação: Momentos em que 
o grupo organiza o espaço cênico e também se prepara 
física e mentalmente para o ensaio. Pode-se usar jogos 
tradicionais, músicas e atividades de corpo e movimento.
 
 Trabalho Prático: Hora do ensaio ou da criação 
propriamente dita. Hora de desenvolver a criação ou 
repetir o que já foi construído para trazer segurança e 
apuro à execução do trabalho cênico. 

 Reflexão: É de extrema importância que o grupo 
todo pense sobre o que funcionou ou não funcionou 
na sessão de ensaio, levando para a sessão seguinte 
aquilo que deu certo, buscando também mudar aquilo 
que não correu da melhor forma.
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Manutenção da atmosfera positiva: Durante a realização 
da atividade, é preciso estar atento se o ambiente 
está favorável à pratica criativa e à expressão.                                
É muito difícil criar num ambiente onde há opressão, 
julgamento e desaprovação. A forma de se comunicar 
de alunos e professores deve ser a menos violenta 
possível, mesmo na hora de apontamentos sobre 
acontecimentos indesejados. É preciso valorizar, 
validar e escutar o grupo fazendo com que o 
ambiente acolhedor possibilite a expressão e a 
espontaneidade. Um ambiente onde o frescor da 
brincadeira esteja presente.
 
Gestão do elenco, lapidações e ajustes: É tarefa 
da direção do espetáculo realizar a movimentação dos 
atores/personagens no espaço cênico, a observação 
do gestual, da interpretação, oferecendo ao grupo 
várias possibilidades de execução da mesma fala 
ou movimento, como também cabe ao diretor dar 
a última palavra na escolha dos personagens e de 
outros elementos constituintes do espetáculo (figurino, 
cenário, trilha sonora, dança etc.). 

Algumas frases que podem ajudar o professor na 
condução de um trabalho: 

Em vez de “Não fique de costas”, prefira dizer “Deixe 
que todos te vejam”. 

Em vez de “Fale mais alto”, opte por “Compartilhe 
sua voz” ou “Faça todos te ouvirem”.

No lugar de “Não faça dessa forma” ou “Assim está 
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errado”, diga “Tente me mostrar/ isso de outra 
forma” ou “Como podemos fazer isso diferente?”. 

É importante começar dizendo que todos esses 
elementos devem estar a favor do espetáculo/história 
e não o contrário. Não são raros os casos em que, por 
falta de experiência, se começa a criação de uma cena 
ou peça pelo cenário ou outro elemento que depois se 
transforma um problema maior do que a história em 
si. Decerto há casos de exceção, mas no geral, pense 
nesses elementos apenas depois de algumas etapas 
de criação da história já estarem definidas. É bem mais 
seguro e se garante que a obra toda possua a mesma 
identidade artística.
 
Mas por qual desses elementos começar? Normalmente, 
depois da história e dos personagens, costuma-se 
pensar no figurino, mas lembre-se de que não há 
verdades absolutas. Ao elaborar o figurino leve-
se em conta o aluno/ator que o fará, deixando-o 
confortável para a atuação. O figurino deve compor 
o personagem e não sê-lo. Portanto, lembre-se de 
reservar momentos para ensaiar com o figurino, pois 
ele pode limitar a atuação de uma criança/adolescente 
ou oferecer a ele outras possibilidades de expressão 
criativa. Lembre-se também de que num projeto que 
envolve sustentabilidade a reutilização de materiais é 
vista com bons olhos.
Quando se fala de sonoplastia, todos os sons da 
cena devem ser considerados. Passos, batidas na 
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grupo e preservar a natureza da dança para que não 
se apresentem elementos que não sejam coerentes 
com o trabalho pedagógico. 

O encontro com a plateia é um momento importante da 
linguagem teatral. É muitas vezes quando o espetáculo 
se transforma e ganha sentido. Pode ocorrer que 
problemas que eram difíceis de serem resolvidos, 
diante do público, se resolvam aparentemente de 
forma inexplicável. É a magia do encontro ator-plateia 
acontecendo. Mas não se engane e não acredite 
naquela expressão “na hora sai”. Quando as coisas 
saem e se resolvem na hora, é certamente resultado 
de toda a preparação anterior. As coisas funcionam 
muito mais por método do que por mágica. 

porta, respirações, recursos executados externamente, 
representando elementos da natureza e até canções 
fazem parte de um conjunto que pode trazer um outro 
colorido ao espetáculo e despertando a imaginação do 
público. Atente-se também para uma adequada escolha 
das letras de possíveis canções, evitando letras com 
duplo sentido ou referências a violência ou erotismo.

Normalmente se acredita que o cenário é imprescindível, 
o que não é verdade. A cenografia é um item importante 
e desejável, mas não exatamente indispensável.                    
É possível, por exemplo, que a sonoplastia colabore 
para a criação de um cenário imaginário. Aliás, cabe 
aqui uma questão importante. Há cenários meramente 
ilustrativos e outros com funcionalidade narrativa, em 
que o elenco ao interagir com determinados elementos, 
ou criam efeitos interessantes, ou ajudam a contar 
a história. Cabe pensar como cada uma dessas 
possibilidades se aplica à proposta em questão e 
também como este cenário será transportado, montado 
e desmontado, considerando o tempo necessário para 
cada uma dessas etapas além de ser fundamental que 
se ensaie com o cenário antes da apresentação. Mais 
uma vez, a reutilização e a visão sustentável para o 
cenário também devem ser observadas.
 
A dança também pode colaborar significativamente 
para a criação de uma peça, além de ser a oportunidade 
de engajar um maior número de alunos e de oferecer 
a alunos que tenham medo de falar em público, a 
possibilidade de se expressar artisticamente. Como 
nos itens anteriores, é importante sempre adaptá-la à 
proposta de encenação, realizar ensaios com todo o 

Participantes do Ecoviver de edições anteriores
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Se o planejamento e a gestão de tempo forem bem 
realizados, você poderá propor ensaios abertos para 
testar o espetáculo com a presença de um público 
restrito. Convide pessoas próximas: um professor, alguns 
funcionários ou uma turma mais parceira. Submeta 
o espetáculo à apreciação destes amigos e estejam 
atentos às considerações dessas pessoas, que olharão 
a peça de forma um pouco mais distanciada do que os 
envolvidos. Este olhar pode ser muito útil para esclarecer 
questões que o elenco e a direção não perceberam.

 O dia da apresentação é, naturalmente, um dia bastante 
especial, cheio de emoções e nervosismos. O professor 
deve sempre passar segurança ao grupo e estar atento 

a todos os detalhes, cuidando para o bom andamento das 
coisas. Aqui também é importante o planejamento para que 
tudo aconteça dentro do cronograma e, caso haja algum 
imprevisto, haja tempo e serenidade para se encontrar a 
solução. A beleza do teatro é que ele se faz ao vivo e tudo 
pode acontecer. Quanto mais preparado e parceiro for o 
grupo, melhor ele se sairá na solução de problemas.
 
Faça do dia da apresentação um grande evento. Vale até 
fazer uma minitemporada, apresentando a peça várias 
vezes. Quanto mais o espetáculo for apresentado, mais 
segurança o grupo terá. Nos minutos que antecedem a 
apresentação é normal o coração bater forte, a mão suar 
e as pernas tremerem. Até os grandes atores sentem isso. 
Nessa hora, reúna-se com o grupo, segure sua mão na mão 
dos parceiros, agradeça pela jornada que tiveram juntos, 
combinem os últimos detalhes e firmem o compromisso de 
que curtirão aquele momento em conjunto. Vocês nunca 
esquecerão desta experiência. Escolham uma palavra e 
gritem bem forte antes de entrar em cena.
 
Nós, do Ecoviver, estaremos lá, torcendo por vocês e 
esperando que a jornada tenha sido transformadora, 
que este material tenha sido útil e que a experiência da 
apresentação seja fantástica e memorável.
 
“Eu seguro sua mão na minha para que juntos 
possamos fazer o que eu não posso fazer sozinho!”

Bom espetáculo!

Texto escrito com a contribuição e parceria de:
Varlei Xavier Nogueira
Artista e Educador

Participantes do Ecoviver de edições anteriores
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Ficha Técnica para peças de teatro do 
projeto Ecoviver

Cidade:
 
Escola:
 
Nome da peça:
 
Autor(es):

 
1) Sinopse: (um parágrafo com resumo da peça com 
seus objetivos e mensagem)

2) Direção: nomes do professor(a) ou professores 
responsáveis pela peça 

3) Elenco: (nome dos alunos)

4) Cenário e adereços: (nome de quem os elaborou)

5) Trilha sonora: (nome do responsável pelas músicas)

6) Apoios/parceiros: (da escola e da comunidade)




